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ตอนที่ ñ
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àÊÕÂ§´Ñ§ æ ¹Ð¤Ð

การอาน และการคิด
¡ÒÃÍ‹Ò¹ÍÍ¡àÊÕÂ§ µŒÍ§Í‹Ò¹ãËŒÁÕ
àÊÕÂ§´Ñ§ãËŒ¼ÙŒÍ×è¹¿˜§ â´ÂÍ‹Ò¹ãËŒ
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µÑÇÍÂ‹Ò§ ปา		 อ่านสะกดค�าว่า ปอ	-	อา	-	ปา	-	ไม้โท	-	ปา

๑ 	อ่านสะกดค�าท่ีก�าหนด	แล้วบนัทกึผลการอ่านโดยระบายสลีงใน	

เรื่องที่ ๑ ¡ÒÃÍ‹Ò¹¤íÒäÁ‹ÁÕµÑÇÊÐ¡´
✓ การอ่าน การคิด

(อ่านสะกดค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูอ่านได้ .......................... คะแนน

๑.	 แก่

๒.	 ขา

๓.	 ซื้อ

๔.	 โตะ

๕.	 ผี

๖.	 กะป

๗.	 เตาไฟ

8.	 เละเทะ

๙.	 หัวเราะ

๑๐.	 อ�าเภอ

¤íÒ Ë¹ÙÍ‹Ò¹ä´Œ Ë¹ÙÍ‹Ò¹äÁ‹ä´Œ

๒



µÑÇÍÂ‹Ò§

๒ 	อ่านค�าที่ก�าหนด	แล้วบันทึกผลการอ่านโดยระบายสีลงใน	

กา		 อ่านว่า		กา

✓ การอ่าน การคิด

(อ่านค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูอ่านได้ ........................... คะแนน

Ë¹ÙÍ‹Ò¹ä´Œ Ë¹ÙÍ‹Ò¹äÁ‹ä´Œ

๑.	 ก็

๒.	 งู

๓.	 ถั่ว

๔.	 แพะ

๕.	 แม่

๖.	 เก้าอี้

๗.	 คะน้า

8.	 จ�าป

๙.	 ทะเล

๑๐.	 เสื้อผ้า

¤íÒ

๓



คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูอ่านได้ ........................... คะแนน

๓ 	อ่านประโยคทีก่�าหนด	แล้วบนัทกึผลการอ่านโดยระบายสลีงใน	
(อ่านประโยคถูกต้องทั้งประโยค ได้ประโยคละ ๑ คะแนน)

อา	พา	นิดา	มา	นา

วัว	มี	ขา	๔	ขา

นิดา	ชู	มือ

นิดา	ถือ	โบ	สีฟา

นิดา	ดู	เฮฮา

นา	มี	อีกา	มี	วัว

นิดา	ใส่	ก�าไล

อา	ดู	มือ	นิดา

อา	เอา	โบ	ใส่	คอ	วัว

อา	หัวเราะ	หึหึ

Ë¹ÙÍ‹Ò¹ä´Œ Ë¹ÙÍ‹Ò¹äÁ‹ä´Œ

✓ การอ่าน การคิด

๔



(อ่านออกเสียงเรื่องถูกต้อง ได้ ๕ คะแนน   ตอบค�าถามถูกต้อง ได้ ๕ คะแนน)

๑. ใคร พา หนูบัว และ หนูมาลี ไป ทะเล

๒. หนูบัว และ หนูมาลี เห็น อะไร บ้าง

๓. เพราะอะไร หนูบัว และ หนูมาลี จึง หัวเราะ

รู้สึกดีใจ รู้สึกพอใจ รู้สึกมีความสุข

๔. ท�าไม อาธิดา จึง พอใจ และ ดีใจ

๔ 	อ่านเรื่อง	แล้วตอบค�าถาม

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูท�าได้ ........................... คะแนน

หนูบัว	และ	หนูมาลี	ไป	ทะเล

อาธิดา พา หนูบัว และ หนูมาลี ไป ทะเล

หนูบัว และ หนูมาลี ดู       

   และ   ใน ทะเล

หนูบัว และ หนูมาลี หัวเราะ

อาธิดา พอใจ และ ดีใจ

✓ การอ่าน ✓ การคิด

๕



µÑÇÍÂ‹Ò§

๑ 	อ่านสะกดค�าท่ีก�าหนด	แล้วบนัทกึผลการอ่านโดยระบายสลีงใน	

เรื่องที่ ๒ ¡ÒÃÍ‹Ò¹¤íÒ·ÕèÁÕµÑÇÊÐ¡´

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูอ่านได้ .......................... คะแนน

๑.	 แก้ว

๒.	 เคม็

๓.	 เงิน

๔.	 เชือก

๕.	 ปุย

๖.	 ล้ม

๗.	 จิ้งจอก

8.	 ทุเรียน

๙.	 มังคุด

๑๐.	 สับปะรด

¤íÒ

กบ		อ่านสะกดค�าว่า	กอ	-	โอะ	-	บอ	-	กบ

¤íÒ Ë¹ÙÍ‹Ò¹ä´Œ Ë¹ÙÍ‹Ò¹äÁ‹ä´Œ

(อ่านสะกดค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

✓ การอ่าน การคิด

๖



µÑÇÍÂ‹Ò§

๒ 	อ่านค�าที่ก�าหนด	แล้วบันทึกผลการอ่านโดยระบายสีลงใน	

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูอ่านได้ ........................... คะแนน

๑.	 ขวด

๒.	 คิ้ว

๓.	 เงือก

๔.	 นาย

๕.	 เพื่อน

๖.	 แจกัน

๗.	 ชมพู่

8.	 ทองค�า

๙.	 มะนาว

๑๐.	 ยางลบ

กุ้ง		อ่านว่า	กุ้ง

Ë¹ÙÍ‹Ò¹ä´Œ Ë¹ÙÍ‹Ò¹äÁ‹ä´Œ¤íÒ

(อ่านค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

✓ การอ่าน การคิด

๗



๓ 	อ่านค�า	แล้วจับคู่ค�าที่สัมพันธ์กันดังตัวอย่าง

(อ่านค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๐.๕ คะแนน   จับคู่ค�าที่สัมพันธ์กันถูกต้อง ได้ข้อละ ๐.๕ คะแนน)

ชะอม ลุง

ช้อน จาน

พูดคุย แมว

เขียนจิงโจ้

นอนส้มโอ

คางขาว

อ่าน ส้อม

ถ้วย ผักบุ้ง

ดินสอ มะม่วง

แขน แดง

ยาย ปากกา

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูท�าได	้ .......................... 	คะแนน

✓ การอ่าน ✓ การคิด
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